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I. INLEIDING. 

Op 19 april 1963 hebben Burgemeester en Wethouders besloten, een metro
bureau in te stellen. (In de onderhavige nota is het woord metro vervangen 
door stadsspoor; dit laatste woord geeft een betere typering van het te be
studeren stelsel van openbaar vervoer). 

De leiding van het bureau werd opgedragen aan ir. W. Ybema en ir. A. van 
Walraven. Verder maakten van het bureau deel uit: ir. B. Jansen (laterwegens 
ziekte vervangen door ir. H. K. Glas en ir. J. Bardet), ir. W. Wijt, drs. B. R. Smidt, 
ir. A. de Gier en drs. A. de Groot (secretaris). 

Bij brief van 28 juni 1963 werd door Burgemeester en Wethouders als taak 
aan het bureau opgedragen, op zo kort mogelijke termijn te rapporteren omtrent: 

1. de loop van een stadsspoorwegnet, waarvan een optimale bijdrage in de 
voorziening van de vervoersbehoefte van de Amsterdamse agglomeratie 
kan worden verwacht, mede gelet op: 

a de kosten van aanleg van een dergelijk net; 
b de kosten van exploitatie van een dergelijk net; 
c de opbrengsten van een dergelijk net; 

2. de wenselijkheid, een stadsspoorwegnet in gedeelten aan te leggen en de 
daarbij in acht te nemen volgorde; 

3. de schade voor de economie van de stad, voortvloeiende uit de verkeers-
hinder, die het gevolg zal zijn van de aanleg van onder- en bovengrondse 
delen van het spoorwegnet; 

4. aantallen en waarde van te ontruimen respectievelijk te amoveren woningen 
en bedrijven, waarmee de aanleg van de voorgestelde lijnen van het stads
spoorwegnet gepaard zal gaan; 

5. de te volgen technische methoden bij de bouw van de ondergrondse ge
deelten, de daarbij in aanmerking komende alternatieven en de daaraan 
verbonden kosten; 

6. het aantal en de soort arbeidskrachten, die voor de bouw van de voorge
stelde lijnen benodigd zijn; 

7. de organisatie van leiding en uitvoering van de bouw. 

Belangrijk voorbereidend werk voor het uitvoeren van deze opdracht is 
reeds verricht door de Commissie Verkeer en Vervoer en vervat in de in 1960 



uitgebrachte interimnota „Het stedelijk openbaar vervoer"1). In dit rapport 
worden beschouwingen gewijd aan de structuur van de toekomstige agglo
meratie-Amsterdam; ook is onderzocht, welk stelsel van openbaar vervoer het 
best bij deze structuur zou passen. Een korte samenvatting van het rapport 
van de Commissie Verkeer en Vervoer is in deze nota opgenomen. 

Met gebruikmaking van vele resultaten van de studies van de Commissie 
Verkeer en Vervoer, waarvoor naar de genoemde interimnota wordt ver
wezen, hebben de eerste werkzaamheden van het bureau bestaan uit het onder
zoek, of het door de Commissie Verkeer en Vervoer aanbevolen vervoer
systeem inderdaad als het meest in aanmerking komende voorde agglomeratie-
Amsterdam is te beschouwen. Het opnieuw in studie nemen van het vervoer
systeem is gerechtvaardigd vanwege de fundamentele betekenis, welke dit 
systeem heeft voor de ontwikkeling van de agglomeratie. Anderzijds was een 
nader overwegen van het vervoersysteem mogelijk, omdat het bureau hiervoor 
meer gegevens ter beschikking stonden dan indertijd de Commissie Verkeer en 
Vervoer (huisenquête 1958, volkstelling 1960, rapporten van steden in het 
buitenland). 

Met behulp van deze nieuwe gegevens is een analyse gemaakt van de woon-
werkrelaties in de jaren 1930 en 1960 en mede op grond daarvan zijn alternatieve 
veronderstellingen (modellen) opgesteld voor de inrichting van de toekomstige 
agglomeratie. Aangegeven kon nu worden, welke veranderingen er kunnen op
treden in de omvang en de richting van de woon-werkverplaatsingen binnen 
de agglomeratie. Vervolgens zijn drie vervoerstelsels, te weten een in hoofdzaak 
ondergronds tramstelsel, een stadsspoorwegstelsel en een regionaal spoorweg
stelsel, onderzocht op hun betekenis voor de genoemde verplaatsingen. 

Over de vordering van de werkzaamheden zal het bureau in een aantal 
nota's rapporteren. In de onderhavige nota, voor welker totstandkoming ge
bruik is gemaakt van de apparaten van het Gemeentevervoerbedrijf en van 
de Dienst der Publieke Werken, komen de vorengenoemde onderzoekingen aan 
de orde. In een tweede nota zal worden gerapporteerd over het lijnenstelsel en de 
mogelijk eerst aan te leggen lijn, terwijl een derde nota zal zijn gewijd aan 
beschouwingen van civiel-technische en vervoerstechnische aard. Er wordt naar 
gestreefd om laatstgenoemde nota uit te brengen in de tweede helft van dit jaar. 
Het is waarschijnlijk, dat tussentijds in enkele nota's van beperkter omvang 
over enkele specifieke problemen zal worden gerapporteerd. 

«) De interimnota is opgenomen in het Gemeenteblad van 1961 als bijlage D. 



II. KORTE SAMENVATTING VAN HET RAPPORT VAN DE COM
MISSIE VERKEER EN VERVOER „HET STEDELIJK OPENBAAR 
VERVOER". 

De meest essentiële delen uit het rapport van de Commissie Verkeer en 
Vervoer kunnen worden samengevat onder drie hoofden, te weten: 

1. structurele overwegingen; 
2. keuze van het vervoersysteem; 
3. mogelijkheden voor een lijnennet. 

Ad 1. Structurele overwegingen. 

De Commissie Verkeer en Vervoer voorziet ten aanzien van het openbaar 
vervoer binnen de agglomeratie in de toekomst de volgende ontwikkeling: 

— het groter worden van de bebouwde oppervlakte en de structuurveran
deringen, die in de stad plaatsvinden, zullen consequenties hebben voor de 
reistijden; 

— door het groter worden van de afstanden en de toenemende verkeersdrukte 
zal een deel van het rij wiel verkeer overgaan naar het openbaar vervoer; 

— de toeneming van het autoverkeer doet de bruikbaarheid van het openbaar 
vervoer te midden vanudit,verkeer verminderen. 

Op grond van deze verschijnselen heeft de Commissie Verkeer en Vervoer 
de taak van het toekomstige stedelijk openbaar vervoer als volgt geformuleerd: 
dit vervoer moet snel, frequent en regelmatig zijn, het moet bovendien een 
grote capaciteit hebben en zoveel mogelijk directe verbindingen scheppen. 

Consequenties van de structuurveranderingen. 

De structuurveranderingen geven de Commissie Verkeer en Vervoer aan
leiding om een toeneming van het vervoer te verwachten en voorts om te stellen, 
dat het openbaar vervoer over een eigen baan moet kunnen beschikken. 

Het vervoer. 

Bij goed openbaar vervoer, d.w.z. het vervoer, dat tegemoet kan komen 
aan de gestelde taak, zal het gebruik van het openbaar vervoer belangrijk toe
nemen. 

Er is een schatting gemaakt van het radiaal gerichte woon-werkvervoer 
in het spitsuur. Daarvoor is de agglomeratie verdeeld in drie afstandszones. 



Voor elke zone is geschat het maximum-aantal personen, dat gedurende het 
spitsuur uit het stadscentrum naar de woonwijken per openbaar middel van 
vervoer zal gaan. Deze maxima zijn per 1000 inwoners: 

zone 1 (± 3 tot 4 km van de Dam) 75 reizigers 
zone 2 (± 6 tot 7 km van de Dam) 100 reizigers 
zone 3 (± 7 tot 10 km van de Dam) 150 reizigers 

De stad is voorts verdeeld in de sectoren west, zuid, oost en noord. Met 
behulp van genoemde maxima is het woon-werkvervoer gedurende het spits
uur per sector geraamd op: 

sector west 25.900 reizigers 
sector zuid 29.500 reizigers 
sector oost 27.200 reizigers 
sector noord 9.400 reizigers 

gehele agglomeratie 92.000 reizigers 

Het aantal aan te bieden plaatsen in het spitsuur zou bij een bezettingsgraad 
van 85% in totaal 108.500 moeten zijn. 

De eigen baan. 

De stijgende vraag naar vervoer zal met name in de spitsuren tot steeds 
meer en grotere eenheden leiden, terwijl de snelheid en de regelmaat van het 
vervoer door het overige verkeer in toenemende mate zullen worden beïnvloed. 
Dit brengt de Commissie Verkeer en Vervoer tot de stelling, dat, wil het toe
komstige stedelijk openbaar vervoer snel, frequent, regelmatig en van een 
grote capaciteit zijn, de hoofdlijnen van dit vervoer over een eigen baan zullen 
moeten beschikken, die geheel of grotendeels vrij is van het overige verkeer. 

Ad 2. Keuze van het vervoersysteem. 

In de onder 1 beschreven structurele overwegingen zijn de elementen vervat, 
welke voor de Commissie Verkeer en Vervoer tot de keuze van het vervoer
systeem hebben geleid. De uiteindelijke keuze — na bespreking van buiten
landse voorbeelden — berust op de volgende grondslagen: 

a het vervoer in de toekomstige agglomeratie-Amsterdam dient uiteindelijk 
te worden verzorgd door een net van railverbindingen (stamlijnen) met 
daarnaast een tweede net van (complementaire) autobuslijnen; 



b het toekomstige (spits)vervoer zal in hoofdzaak radiaal gericht zijn; de 
hoofdopbouw van het net van railverbindingen zal hierop moeten zijn 
gebaseerd; 

c het net van het railvervoersysteem in zijn uiteindelijke gedaante zal moeten 
zijn opgebouwd uit lijnen, die geheel onafhankelijk zijn van het wegverkeer; 

d de lijnen van het railvervoersysteem dienen ook de buitenste wijken van de 
toekomstige agglomeratie tè bedienen; 

e het aantal lijnen van het onafhankelijke railsysteem dient mede op grond 
van kostenoverwegingen te worden beperkt; 

uit iedere sector zal één lijn van het vervoersysteem in de binnenstad 
moeten doordringen; 

g op den duur dient ook naar Amsterdam-Noord een verbinding van het 
railsysteem te worden aangelegd; 

h het stelsel van onafhankelijke railverbindingen dient te worden gecom
pleteerd door één of meer ringlijnen. 

Ad 3. Mogelijkheden voor een lijnennet. 

Voor het gekozen stelsel — het bureau duidt dit stelsel in het volgende 
hoofdstuk van deze nota aan als een stadsspoorwegstelsel — heeft de Commis
sie Verkeer en Vervoer een principe-net van lijnen uitgewerkt. Hiervoor zij 
verwezen naar bijlage 1. 



ut 

III. TOEKOMSTIGE VERKEERSSTROMEN. 

Het is duidelijk, dat het toekomstige vervoersysteem een belangrijke taak 
zal moeten vervullen, met name in het massaje woon-werkvervoer. Daarom is 
door het bureau allereerst een schatting gemaakt van de totale behoefte aan 
verplaatsingen in het woon-werkverkeer binnen de toekomstige agglomeratie. 
Daarbij is dus nog afgezien van de gebruikte vervoermiddelen. 

De schatting is gebaseerd op de mogelijke toekomstige verdeling van 
inwoners en arbeidsplaatsen over de agglomeratie. De onderlinge relaties zijn 
afgeleid uit de geconstateerde ontwikkeling in deze relaties in de periode tussen 
1930 en 1960. Hiermede wordt, doordat meer gegevens ter beschikking stonden, 
een meer gedetailleerde benadering van het woon-werkvervoer verkregen dan 
de Commissie Verkeer en Vervoer heeft kunnen bereiken. 

Evenals de Commissie Verkeer en Vervoer dit heeft gedaan, wordt door het 
bureau onder de toekomstige agglomeratie verstaan „het toekomstige aaneen
gesloten stedelijke gebied van de gemeente Amsterdam alsmede de buiten de 
gemeentegrens liggende uitbreidingen naar het zuiden, zuidoosten en in 
Amsterdam-Noord". 

De ontwikkeling tussen 1930 en 1960. 

Aan de volkstellingen van de jaren 1930 en 1960 zijn gegevens ontleend 
over de omvang van de bevolking per deel van de stad, over de spreiding van 
de arbeidsplaatsen over de stad alsmede van de onderlinge betrekkingen tussen 
woon- en werkwijken. (Voor de indeling van de stad in stadsdelen zij verwezen 
naar bijlage 2). 

De gegevens van 1930 hebben alleen betrekking op de gemeente Amsterdam; 
de gemeenten Amstelveen, Ouder-Amstel en Diemen omvatten toen te zamen 
niet meer dan 5000 inwoners. Voor 1960 zijn deze gemeenten wel in de be
schouwing betrokken. 

Van de werkforensen, d.w.z. zij, die buiten de agglomeratie wonen, maar in 
de agglomeratie werken, was van 1930 bekend, in welke stadsdelen zij werkten. 
Voor 1960 is hiervan een verdeling gemaakt op grond van de gegevens van de in 
1958 gehouden interlokale trein- en busenquête. In de bijlagen 3 en 4 zijn de 
verschillende gegevens samengevat. 

Bij een analyse van de verschillen tussen de jaren 1930 en 1960 is de volgende 
ontwikkeling te constateren: 

— Het aantal inwoners is met 20% gestegen (van 757.000 tot 906.000); het 
aantal arbeidsplaatsen met bijna 30% (van 285.000 tot 369.000). Zowel de 
bevolking als de arbeidsplaatsen zijn in 1960 over een groter gebied ver-
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spreid dan in 1930 het geval was (ontstaan van nieuw-west, Buitenveldert, 
Amstelveen en Schiphol). 

— De mobiliteit van de beroepsbevolking binnen de agglomeratie is sinds 
1930 groter geworden. In 1930 werkte ruim 40% van de bevolking in het 
eigen stadsdeel; dit is in 1960 nauwelijks 30%. Door het ontstaan van ar
beidsplaatsen in nieuwe stadsdelen en de uitbreiding van het aantal arbeids
plaatsen buiten de binnenstad zijn ook de afstanden tussen woning en werk 
toegenomen. 

— De binnenstad is het relatief belangrijkste werkgebied gebleven. In 1930 
waren hier 48% van alle arbeidsplaatsen geconcentreerd; in 1960 was dit 
ruim 40%. In absolute zin is het aantal arbeidsplaatsen toegenomen van 
137.000 tot 150.000. 

— Het aantal Amsterdammers,, dat in een andere gemeente werkte (o.a. 
woonforensen), is sinds 1930 in absolute zin verdrievoudigd en ten opzichte 
van de beroepsbevolking toegenomen van 4% in 1930 tot 9% in 1960. Het 
aantal mensen, dat buiten de agglomeratie woont, maar in de agglomeratie 
werkt (werkforensen) is bijna vervijfvoudigd (van 10.500 tot 47.650) en ten 
opzichte van het totale aantal arbeidsplaatsen toegenomen van 3,5% in 
1930 tot 12,5% in 1960. 

De toekomstige woon-werkrelaties. 

Omdat het moeilijk is om met name de toekomstige spreiding van de 
arbeidsplaatsen over de agglomeratie aan te geven, zijn voor het opstellen van 
de toekomstige woon-werkrelaties twee modellen geïntroduceerd van de ont
wikkeling van de stad. Deze werkwijze heeft tevens het voordeel, dat kan 
worden onderzocht, welke invloed de ontwikkeling van de stad op de structuur 
van het vervoer heeft. 

In het eerste model (A) is verondersteld, dat de toeneming van het aantal 
arbeidsplaatsen vooral zal plaatsvinden in de te saneren 19de eeuwse wijken; 
een minder geprononceerde groei kan dan plaatsvinden in de jongere stads
delen, zoals nieuw-west, het westelijk haven- en industriegebied en zuidoost. 

In het tweede model (B) is de groei van de werkgelegenheid vooral in de 
nieuwe stadsdelen verondersteld. De groei van het aantal arbeidsplaatsen in 
de binnenstad is in beide modellen gelijk gedacht. 

De totale bevolking van de toekomstige agglomeratie is gesteld op rond 
1 miljoen inwoners; op grond van de in het verleden geconstateerde groei is 
verondersteld, dat de werkgelegenheid binnen de agglomeratie in de toekomst 
verder zal stijgen van 369.000 tot 500.000 arbeidsplaatsen. Deze cijfers zijn in 
beide modellen gehanteerd. 
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De verdeling van de bevolking en de arbeidsplaatsen over de stadsdelen is 
gebaseerd op de veronderstelde mogelijkheden in het raam van uitbreidings-
en saneringsplannen. Voor de bepaling van de toekomstige onderlinge relaties 
tussen de stadsdelen zijn de geconstateerde relatiepatronen voor de jaren 1930 
en 1960 als uitgangspunt gekozen. In de bijlagen 5 en 6 is het resultaat van de 
omvangrijke bewerkingen weergegeven. 

Uit deze bijlagen is het volgende te lezen: 

— De beroepsbevolking in de toekomstige agglomeratie zal gemiddeld voor 
25% in het eigen stadsdeel werken (1960: 30%). De overige 75% zal voor 
het bereiken van de arbeidsplaats gemiddeld een grotere afstand moeten 
afleggen dan in 1960 het geval was (o.a. ontwikkeling zuidoost en westelijk 
haven- en industriegebied). 

— De binnenstad zal met 180.000 arbeidsplaatsen het relatief belangrijkste 
werkgebied blijven met 36% van de totale werkgelegenheid (40% in 1960). 

— Onder invloed van de relatief sterkere stijging van de werkgelegenheid dan 
de beroepsbevolking en anderzijds ook door het feit, dat 10% van de 
beroepsbevolking van de agglomeratie in een andere gemeente zou kunnen 
werken (1960: 9%) is gerekend met een import van beroepsbevolking van 
140.000. Dit wil zeggen, dat 28% van de arbeidsplaatsen (12,5% in 1960) 
in de toekomst zal moeten worden ingenomen door werkforensen. 

De cijfermatige benadering van de onderlinge betrekkingen tussen de stads
delen is ter verduidelijking ook in beeld gebracht en weergegeven op de bijlagen 
7, 8, 9 en 10. Uit deze stromenbeelden komen de vorengenoemde wijzigingen 
in de woon-werkrelaties duidelijk naar voren. In aantal nemen de relaties in de 
loop van de tijd belangrijk toe, terwijl de onderlinge afstanden aanzienlijk 
groter worden. 

Samenvattend kan worden gesteld, dat door de vorenstaande analyse de 
conclusies van de Commissie Verkeer en Vervoer ten aanzien van de structuur
wijzigingen in de agglomeratie worden bevestigd. Met name het toenemen van 
de afstanden zal van invloed zijn op het functioneren van de stad. Door de 
opstelling van de toekomstige woon-werkrelaties is voorts een voldoende basis 
verkregen voor het onderzoek naar het te kiezen vervoersysteem en de verdere 
uitwerking daarvan. 
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IV. BESCHRIJVING VAN DE MOGELIJKE VERVOERSYSTEMEN 
VOOR DE AGGLOMERATIE-AMSTERDAM. 

Gezien de grote draagwijdte van de keuze van het toekomstige vervoer
systeem voor Amsterdam heeft het bureau aan de grondslagen voor deze keuze, 
d.w.z. de voor- en de nadelen van de verschillende stelsels, een nadere studie 
gewijd. Het bureau heeft de voorstudie van de Commissie Verkeer en Vervoer 
daarvoor als uitgangspunt genomen. 

In de interim-nota van de Commissie Verkeer en Vervoer zijn een aantal 
vervoerstelsels, die in andere steden worden aangetroffen, onderling vergeleken , 
en werd globaal afgetast, welke voor- en nadelen een toepassing van deze 
stelsels voor Amsterdam zou hebben (hoofdstuk IV van de interim-noU „Het 
stedelijk openbaar vervoer"). 

Het bureau heeft de inzichten verder verdiept en is van oordeel, dat de 
vervoerstelsels, die in andere steden in gebruik zijn, in beginsel in drie hoofd
groepen zijn onder te brengen. Uit de navolgende stelsels zal een keuze moeten 
worden gedaan: 

1. het moderne tramstelsel; 
2. het stadsspoorwegstelsel; 
3. het regionale spoorwegstelsel. 

Voor deze stelsels is door het bureau een principe-net geschetst en vervol
gens onderling getoetst aan de hand van: 

— de aanlegkosten; 
— de exploitatiekosten; 
— de reistijden; 
— het vervoer. 

Vooruitlopende op een nadere beschrijving kan reeds hier worden gesteld, 
dat geen van de drie stelsels volledig tegemoet komt aan de totale vervoers
behoefte. Bij elk „hoofdstelsel" behoort een complementaire (bus) voorziening, 
die naar vorm en uitgebreidheid verschillend is, al naar de keuze van het hoofd
stelsel. 

In het volgende wordt, indien een stelsel wordt behandeld, steeds het totale 
vervoersysteem, d.w.z. hoofdstelsel met complementair stelsel, bedoeld. 

Het moderne tramstelsel. 

In beginsel kan dit systeem worden omschreven als een stelsel met een dicht 
lijnennet (vooral in de centrale stadsdelen), waarbij de lijnen in de dichtbe-
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bouwde stadsdelen ondergronds worden aangelegd en in de buitenwijken in 
de stadsstraten a niveau. 

Het tramstelsel wordt daar toegepast of overwogen, waar relatief korte 
afstanden moeten worden afgelegd, d.w.z. in de middelgrote Europese steden. 
In deze steden moet de looptijd van en naar de halte kort zijn. Dit brengt mede, 
dat het stelsel wordt gekenmerkt door veel lijnen en veel halten. Het aantal 
passagiers per traject is daardoor relatief laag, waardoor het net met kleine 
vervoerseenheden op trammanier wordt geëxploiteerd. 

Het complementaire busvervoer, behorende bij dit tramstelsel, is betrek
kelijk bescheiden. Het bestaat voornamelijk uit enkele zelfstandige buslijnen 
op die trajecten, waar een (ondergrondse) tramlijn door het vervoer niet wordt 
gerechtvaardigd. Slechts enkele buslijnen zijn te beschouwen als zg. voedings-
lijnen van het tramstelsel. 

Bij toepassing van een dergelijk tramstelsel op de Amsterdamse situatie 
(zie bijlage 11) is aangenomen, dat de lijnen ondergronds zullen moeten zijn in 
het gebied, dat wordt bedekt door de vooroorlogse stad. Daarbuiten liggen de 
lijnen op straatniveau in beginsel op een van het rijverkeer afgescheiden strook. 
De opbouw van het net wordt bepaald door de stadsstructuur, d.w.z. radiale 
lijnen gericht op het centrum. 

In verhouding tot voorbeelden van netten in andere (Duitse) steden kan 
worden opgemerkt, dat het aantal ondergrondse trajecten hoog is. Dit vindt 
zijn oorzaak in het feit, dat de 19de eeuwse en vroeg-20ste eeuwse stadswijken 
in Amsterdam zeer dicht zijn bebouwd met naar verhouding smalle straten, 
waardoor een aanleg op straatniveau niet mogelijk is. 

Een nadeel van het stelsel is de kwetsbaarheid van de bovengrondse tra
jecten door de invloeden van het wegverkeer. Een theoretische variant, waarbij 
alle trajecten kruisingsvrij worden aangelegd (zoveel mogelijk op viaducten of 
aarden dammen), is niet in beschouwing genomen, omdat de aanlegkosten 
in dat geval zeer hoog zouden worden. Een variant, waarbij het net wordt be
perkt tot alleen de ondergrondse trajecten, is eveneens buiten beschouwing 
gelaten, omdat dit stelsel zeer veel aanvullend vervoer zou vragen en te weinig 
service zou bieden. 

Het geschetste net vertoont veel overeenkomst met het huidige stelsel. Het 
heeft 155 km lengte aan tramlijn — waarvan ruim de helft ondergronds — en 
145 km buslijn (totaal 300 km) tegenover' 93 km tramlijn en 150 km buslijn 
thans (totaal 243 km). Dit lijkt redelijk, gezien de uitbreiding van de stad, 
die nog is geprojecteerd, en de omzetting van enkele bus- in tramlijnen, en om
gekeerd. 

Ten slotte moet wel worden bedacht, dat voor de tracé's varianten denkbaar 
zijn. Als vergelijkingsbasis met de hierna te bespreken stelsels is het net echter 
naar de mening van het bureau goed bruikbaar. 
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Het stadsspoorwegstelsel. 

Onder het verzamelbegrip stadsspoorweg worden door het bureau die ver
voersystemen gerekend, waarvan het hoofdstelsel ten opzichte van het tram
systeem een naar verhouding wydmaziger net heeft en alle lijnen ten opzichte 
van het wegverkeer onafhankelijk zijn. Het stadsspoorwegstelsel wordt daar 
toegepast of overwogen, waar relatief grote afstanden moeten worden afgelegd 
en grote aantallen reizigers moeten worden vervoerd, d.w.z. in grote steden en 
agglomeraties, zowel in als buiten Europa. Wijdmazig betekent in dit verband 
minder lijnen, grotere halte-afstanden en grotere loopafstanden. Wijdmazig 
betekent voorts concentratie van vervoer, grotere treineenheden en hogere 
rijsnelheden. Dit brengt mede, dat het net op treinmanier wordt geëxploiteerd, 
d.w.z. met „echte" stations en met een signalering om de treinopvolging exact 
te regelen. 

Bijlage 12 geeft weer, hoe een dergelijk stadsspoorwegnet met complemen
tair vervoer in Amsterdam zou kunnen worden opgebouwd. De lijnen van het 
hoofdnet zijn ondergronds gedacht in het gebied, begrensd door de vooroor
logse stad, daarbuiten op verhoogde banen. 

De maaswijdte van het net is nog wel van dien aard, dat de overgrote 
meerderheid van de bestemmingen binnen redelijke loopafstanden van de 
stations valt. Het complementaire vervoer, behorende bij dit stelsel, hoewel 
uitgebreider dan bij het tramstelsel, blijft daardoor naar verhouding toch 
ondergeschikt. Naast lijnen met een zelfstandige functie kent het complemen
taire net een aantal lijnen met een duidelijke functie als toevoerlijn (feeder-
functie) naar de stations van de stadsspoorweg. Het hoofdnet heeft een lengte 
van rond 80 km, waarvan ongeveer een derde deel ondergronds. Het aanvullend 
net bevat rond 200 km buslijn. 

Het voordeel van dit stelsel is de volledige onafhankelijkheid van het weg
verkeer en de relatief korte gemiddelde reistijden. Het stelsel vraagt gemiddeld 
langere loopafstanden, maar het tijdverlies wordt in de meeste gevallen meer 
dan gecompenseerd door de hogere rijsnelheden. Evenals van het tramnet 
geldt, dat op de op bijlage 12 weergegeven tracé's varianten denkbaar zijn. 

Het regionale spoorwegstelsel. 

Het interlokale spoorwegstelsel heeft een belangrijke regionale functie door 
het onderhouden van de verbindingen tussen de agglomeratie-Amsterdam en 
de naaste omgeving. Daar het vervoer tussen de agglomeratie en de voorsteden 
nog aanzienlijk zal toenemen, is een aanpassing van het regionale spoorweg
stelsel te voorzien. De Coördinatiecommissie N.S.-Amsterdam heeft hierover 
in het jaar 1962 gerapporteerd in de nota „De betekenis van de Ringspoorbaan 
te Amsterdam voor het interlokale personenvervoer per spoor". Overwogen 
kan nu worden om het in deze nota voorgestelde regionale stelsel ook geschikt 
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te maken voor het stedelijke vervoer, bijv. door aan het regionale net enkele 
trajecten toe te voegen, welke door het centrum van de stad gaan. 

Bijlage 13 geeft een idee, hoe het stelsel er voor Amsterdam zou kunnen 
uitzien. Naast de bestaande hoofdsporen van de interlokale lijnen zijn de lijnen 
voor het regionale en stedelijke vervoer gedacht. Voorts is ervan uitgegaan, 
dat de Ringspoorbaan en het ondergrondse traject tot het station-Centrum
zuid (omgeving Rijksmuseum) in gebruik zijn genomen. Dit laatste traject is 
doorgetrokken gedacht via de binnenstad naar noord. Op deze wijze is een 
naar verhouding zeer wijdmazig net ontstaan met grote stationsafstanden. De 
lengte van het net binnen de agglomeratie is rond 60 km, waarvan 8 km onder
gronds. 

Daar binnen loopafstanden van de stations slechts een deel van de bestem
mingen ligt, is het complementaire net zeer uitgebreid. Vele lijnen in dit net 
hebben een belangrijke zelfstandige functie, vooral in het westelijke stadsdeel. 
Het gehele complementaire net zou een lijnlengte van rond 275 km moeten 
hebben. 
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V. VERGELIJKING VAN DE MOGELIJKE VERVOERSYSTEMEN. 

Na de korte beschrijving van de algemene kenmerken van de drie vervoer
stelsels (voor studieschetsen van de lijnennetten wordt verwezen naar de bij
lagen 11, 12 en 13) zullen deze onderling worden vergeleken aan de hand van 
de aanlegkosten, de exploitatiekosten, de reisduur en het vervoer. 

Aanlegkosten. 

Onder de aanlegkosten zijn te verstaan de gelduitgaven, noodzakelijk voor 
de aanleg van banen (tunnels, viaducten, enz.) met rails, stations en elektrische 
uitrusting. De kosten van het rollend materieel zijn hierbij dus niet opgenomen, 
maar als een onderdeel van de exploitatiekosten beschouwd. 

Aan bijlage 14 is de volgende vergelijking ontleend van de baanlengte en 
het aantal ondergrondse stations van de hoofdnetten: 

tram stadsspoor reg. spoor 

Baanlengte in km 121 78 58 

Aantal ondergrondse stations 65 26 4 

In het vorenstaande is sprake van de baanlengte van de netten in tegen
stelling tot de lijnlengte, welke in het vorige hoofdstuk werd genoemd. De over 
een bepaald traject samenlopende lijnen worden wel elk in de lijnlengte opge
nomen, maar niet in de baanlengte. Voor de aanlegkosten is de baanlengte 
bepalend. 

De uitgaven per km baan en per station zijn globaal benaderd. Zij lijken, 
gezien buitenlandse cijfers en mede in aanmerking genomen de slechte bodem
gesteldheid, niet onredelijk. Niettemin mogen de cijfers niet op hun absolute 
waarde worden beschouwd (deze kan pas worden vastgesteld bij de uitwerking 
van concrete projecten). De cijfers hebben vooral betekenis voor de onderlinge 
vergelijking van de stelsels. Als globale schattingen van de aanlegkosten zijn dan 
te noemen (in miljoenen guldens): 

Tram 1650 

Stadsspoor 1200 

Regionaal spoor 750 

Zoals blijkt, zijn de aanlegkosten voor de tram het hoogst en voor het 
regionale spoorwegstelsel het laagst. Hierop wordt in het volgende hoofdstuk 
teruggekomen. 
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Exploitatiekosten. 

Onder de exploitatiekosten zijn verstaan de gelduitgaven nodig voor de 
uitoefening van het bedrijf, zowel op het hoofdnet als op het complementaire 
net. Deze kosten omvatten o.m. lonen, stroomkosten, onderhoudskosten als
mede rente en afschrijving van het rollend materieel. 

Het opstellen van een vergelijkend overzicht van de exploitatiekosten van 
de drie stelsels leek welhaast ondoenlijk, omdat hier te lande dergelijke stelsels 
niet naast elkaar door één bedrijf worden geëxploiteerd. De exploitatie van 
tram en stadsspoorweg wordt alleen in Hamburg door één bedrijf gevoerd 
terwijl ter plaatse ook een regionaal spoorwegstelsel aanwezig is. Daarom is 
aan de hand van Hamburgse gegevens een basisopstelling gemaakt, welke aan 
Nederlandse verhoudingen is aangepast. 

Deze opstelling is toegepast op de drie in studie genomen stelsels en in 
indexcijfers weergegeven. In bijlage 15 zijn enkele data, welke voor de op
stelling zijn gebruikt, vermeld. 

De genoemde indexcijfers voor het totale net zijn: 

Exploitatiekosten in indexcijfers 

Totaal- tram 

100 

stadsspoor 

80 

reg. spoor 

90. 

De verhoudingen van de onderdelen zijn: 

Lonen, sociale lasten van rijdend en stations-
personeel plus aanverwante kosten 100 55 25 

Stroom 100 170 70 

100 70 40 

Rente en afschrüving rollend materieel op 
100 85 45 

Complementair vervoer (personeel en materi
eel) 100 150 600 

Uit deze indexcijfers blijkt, dat het tramstelsel als geheel het duurste stelsel 
is voor de bedrijfsvoering en het stadsspoorwegstelsel het voordeligst. 

Reisduur. 

Aan het onderzoek naar de reisduur met de verschillende vervoerstelsels is 
in de interim-nota van de Commissie Verkeer en Vervoer „Het stedelijk open
baar vervoer" veel aandacht besteed. (Zie de bijlagen 5 tot en met 20 van het 
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nterim-rapport). Het bureau heeft van deze onderzoekingen gebruik gemaakt 
/oor de vergelijking van de reistijden op de drie hoofdnetten. De bijlagen 16, 
17 en 18 zijn in principe ontleend aan het interim-rapport van de Commissie 
Verkeer en Vervoer. Deze bijlagen geven het verschil in reisduur weer tussen 
de stelsels onderling bij vertrek uit het centrum (Dam). Het bureau heeft deze 
onderzoekingen aangevuld door ook een meer perifere relatie te beschouwen 
(bijlagen 19, 20, 21). 

Uit de bijlagen is af te lezen, dat vanuit het centrum gezien het langzaamste 
vervoermiddel (de tram) voor enkele dicht nabij het centrum gelegen afstanden 
een kortere reisduur heeft dan het stadsspoor. Voor alle andere relaties geeft 
het stadsspoor een snellere verplaatsingstijd. Het regionale spoor biedt alleen 
voor enkele perifere relaties een kortere reisduur dan de andere vervoermiddelen. 

Vervoer. 

De raming van het mogelijke gebruik, dat van de drie stelsels zou kunnen 
worden gemaakt, is geschied op basis van de twee modellen voor het toekom
stige totale (ongeacht het vervoermiddel) woon-werkvervoer (bijlagen 5 en 6). 
De daar gebruikte woon- en werkwijken zijn voor dit doel verdeeld in kleinere 
stadsdelen (bijlage 22). 

Voor het schatten welk aandeel het openbaar vervoer in het totale woon-
werkvervoer zou kunnen hebben, is van een groot aantal grondgegevens ge
bruik gemaakt (huisenquêtes 1956 (1%) en 1958 (10%), interlokale trein- en 
busenquête 1958, volkstelling 1960 en recente verkeersonderzoekingen). 

Uit deze gegevens was af te leiden, dat van het huidige woon-werkverkeer 
binnen Amsterdam het aandeel van het openbaar vervoer gemiddeld 20 tot 
25 % bedraagt. Dit aandeel is niet voor elke relatie gelijk. In het woon-werk
verkeer met de binnenstad bijv. maakt de beroepsbevolking van dicht nabij 
de binnenstad gelegen wijken voor 10% (of minder) van het openbaar vervoer 
gebruik, terwijl dit aandeel voor verder afgelegen wijken (Geuzenveld, Amstel
veen) 40 tot 50 % is. Deze tendentie is ook door de Commissie Verkeer en Ver
voer genoemd en thans door het bureau meer gedetailleerd verwerkt. 

Er zijn voor de raming van het vervoer op het hoofdnet twee algemene uit
gangspunten opgesteld. 

1. Het gebruik van het openbaar vervoer zal zich op ongeveer hetzelfde niveau 
bewegen als thans het geval is. Dit wil zeggen, dat al naar gelang de afstand 
het aandeel van Het openbaar vervoer in het woon-werkverkeer van 5 tot 
50% kan variëren. 

2. Er zal door de verbetering van het openbaar vervoer een stijging van het 
gebruik van het openbaar vervoer plaatsvinden. Vooral op de afstanden, 
waar de fiets minder bruikbaar wordt, zal het aandeel van het openbaar 
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vervoer toenemen. Dat dit aandeel groot zou kunnen zijn, is uit gehouden 
onderzoekingen gebleken. Op afstanden, waarde fiets uitvalt en waar een 
goede railverbinding is met Amsterdam (Weesp, 't Gooi, Zaanstreek), be
draagt het aandeel van het openbaar vervoer in het woon-werkverkeer 70 tot 
80%. In sommige buitenlandse steden is dit aandeel zelfs 90%. Het lijkt 
daarom niet onredelijk om als tweede uitgangspunt aan te nemen, dat, 
afhankelijk van de afstand, het aandeel van het openbaar vervoer in de 
toekomst van 10 tot 75% kan variëren. 

Bij de toepassing van vorenstaande algemene uitgangspunten op de drie 
vervoerstelsels is rekening gehouden met de wijze, waarop elk vervoerstelsel 
een relatie bedient. 

Uit de analyse van de reistijden is gebleken, dat: 

— de tram de korte afstanden beter bedient dan de lange; 

— het stadsspoor (met uitzondering van enkele korte afstanden) een goede be
diening geeft van alle afstanden; 

— het regionale spoor alleen enkele lange afstanden goed bedient. 

De wijze van bediening door het vervoerstelsel is voor elke relatie nagegaan 
en tot uitdrukking gebracht in een percentage, dat het aandeel weergeeft van 
het openbaar vervoer in het totale woon-werkvervoer. Deze percentages zijn 
weergegeven in de bijlagen 23, 24 en 25. De percentages zijn vervolgens toe
gepast op de modellen voor het toekomstige totale woon-werkvervoer (bijlagen 
5 en 6). 

Wat het complementaire vervoer betreft, is bij de beschrijving van de drie 
stelsels in hoofdstuk IV het volgende gebleken. Het complementaire net van het 
tramstelsel is beperkt en heeft hoofdzakelijk een zelfstandige functie; bij het 
stadsspoorwegstelsel heeft het complementaire net een zelfstandige functie op 
de vervoerszwakke trajecten, welke niet door het stadsspoor worden bediend 
en in de perifeer gelegen wijken een aanvoerfunctie voor het hoofdnet. Bij het 
regionale stelsel heeft het complementaire net vooral een zelfstandige functie 
en slechts een beperkte aanvoerfunctie voor het hoofdnet. 

In de vervoercijfers van het complementaire net is alleen het zelfstandig 
verrichte vervoer opgenomen. De passagiers, die overstappen van een aanvoer
lijn op het hoofdnet, zijn slechts één keer geteld, nl. op het hoofdnet. 

Voor de raming van het zelfstandige vervoer op de complementaire netten 
is op dezelfde wijze te werk gegaan als beschreven voor het hoofdnet. Daar 
het complementaire vervoer evenwel geen verbetering van het openbaar vervoer 
ten opzichte van de huidige situatie betekent, is alleen het vorengenoemde 
eerste uitgangspunt gehanteerd. 
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Van de resultaten van de vervoerschattingen is, ten einde het overzicht niet 
te verliezen — in totaal is een groot aantal staten opgesteld — slechts een be
perkt aantal gegevens in de bijlagen opgenomen. Dit betreft het vervoer op 
het hoofdnet volgens het model B van de toekomstige woon-werkrelaties (accent 
op groei periferie). In de bijlagen 26, 27 en 28 is dit vervoer per relatie weer
gegeven. Aan deze bijlagen en aan de niet in deze nota opgenomen cijferstaten 
is het volgende te ontlenen. 

Vervoer van buis naar werk op het hoofdnet 

uitgangspunten 

Bij groeimodel A 
(accent groei arbeidsplaatsen op oude stadsdelen) 1 

51.000 
55.000 
10.000 

2 
89.000 

111.000 
30.000 

Bij groeimodel B 
(accent groei arbeidsplaatsen op periferie) 

48.000 
59.000 
11.000 

86.000 
113.000 
36.000 

Uit deze cijfers blijkt, dat het tramstelsel en het stadsspoorwegstelsel be
langrijk meer vervoer op het hoofdnet zullen hebben dan het regionale spoor
wegstelsel. Bij elk van de groeimodellen zal het stadsspoorwegstelsel de meeste 
reizigers aantrekken. 

Van het zelfstandige complementaire vervoer, dus zonder feedervervoer, 
kunnen de volgende cijfers worden genoemd: 

Woon-werkverplaatsingen (van huis naar werk) op het complementaire net. 

Bij groeimodel A 

Tram 8.000 
Stadsspoor 11.000 
Regionaal spoor 35.000 

Bij groeimodel B 

10.000 
12.000 
32.000 

Uit deze cijfers blijkt, dat het zelfstandige complementaire vervoer bij het 
regionale spoorwegstelsel veel hoger is dan bij de overige stelsels. 

In het volgende hoofdstuk zullen de onderscheidene aspecten samenvattend 
worden besproken. 
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VI. NADERE OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN DE KEUZE VAN 
HET VERVOERSYSTEEM. 

* Het onderzoek naar kosten, reistijden en vervoer bij de verschillende ver
voerstelsels heeft belangrijke grondgegevens opgeleverd. Met behulp van deze 
gegevens — en door het plaatsen van deze gegevens in breder verband — is 
het mogelijk, de keuze van het vervoersysteem voor de agglomeratie-Amsterdam 
nader te overwegen. 

In het hierna volgende komen aan de orde: 

— de verhouding tussen openbaar en privé vervoer; 
— de verhouding tussen kosten en vervoer in breder verband; 
— de stedebouwkundige overwegingen. 

De verhouding tussen openbaar en privé (woon-werk) vervoer. 

In het toekomstige woon-werkvervoer zal het openbaar vervoer een belang
rijke plaats moeten innemen. Het is daarom van betekenis te onderzoeken, bij 
welk van de drie stelsels van openbaar vervoer de positie van het openbaar 
vervoer ten opzichte van de overige vervoermiddelen het sterkst zou kunnen 
zijn. 

Door het opstellen van een verkeers- en vervoersbalans voor elk van de 
drie gevallen is getracht, hierin inzicht te geven. Dit inzicht — en hierop wordt 
met nadruk gewezen — kan alleen maar op globale verhoudingen betrekking 
hebben en geldt alleen onder de gemaakte en hierna te noemen veronder
stellingen. 

In de eerste plaats was het nodig om het totale woon-werkvervoer (ongeacht 
het gebruikte vervoermiddel) in omvang te bepalen. Onder dit vervoer is ver
staan het vervoer van inwoners van de agglomeratie van huis naar werk binnen 
de agglomeratie (dus niet de forensen). Volgens bijlage 6 betreft dit het vervoer 
van (500.000 — 141.000) 359.000 mensen. Een deel van deze mensen (ongeveer 
40.000) zal zich over een zo korte afstand verplaatsen, dat zij geen vervoermid
del zullen gebruiken. Voor deze beschouwing is daarom uitgegaan van het 
vervoer van 319.000 mensen van huis naar werk. 

In het huidige (1963) woon-werkvervoer is de verdeling over de vervoer
middelen als volgt: openbaar vervoer 25%, auto 15% en fiets 60%. Voor de 
toekomst is verondersteld, dat op de afstanden, waar de fiets minder goed 
bruikbaar wordt — langer dan een half uur fietsen — de reiziger hetzij zal 
overgaan naar het openbaar vervoer hetzij naar de auto. De kwaliteit van het 
openbaar vervoer is beslissend voor deze keuze. Dit leidt tot de gedachte, en 
deze is in de hierna volgende opstelling verwerkt, dat het aantal fietsers in elk 
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van de situaties globaal genomen gelijk zou kunnen zijn. De vraag rijst, of dit 
juist is, omdat het autoverkeer niet in alle situaties gelijk is en dit effect zou 
kunnen hebben op de aantrekkelijkheid van het fietsen. Hier staat tegenover, 
dat in de situatie met het meeste autoverkeer (regionaal spoorwegstelsel) zowel 
het vervoer per auto als per openbaar vervoer langzaam zal gaan, zodat het 
fietsen toch weer een stimulans zal ondervinden. 

Om het geheel niet te ingewikkeld te maken, is, zoals vermeld, voor elke 
situatie van een gelijk aantal fietsers uitgegaan, en wel 40% tegenover 60% 
thans; in deze veronderstelling is dus een zekere vereenvoudiging begrepen, 
welke echter voor het stadsspoor, en in mindere mate bij het tramstelsel, naar 
een te hoog aantal fietsers tendeert. 

Voor. het openbaar vervoer is gebruik gemaakt van de in het vorige hoofd
stuk genoemde cijfers. In onderstaande opstelling zijn weergegeven de cijfers 
van het ontwikkelingsmodel B (accent groei arbeidsplaatsen op periferie) 
en voor de vervoerschatting van uitgangspunt 2 (meer openbaar vervoer door 
verbetering van het hoofdnet). 

Het vervoer van buis naar werk en de daarbQ gebruikte vervoermiddelen 

Tram Stadsspoor Reg. spoor 

abs. % abs. % abs. % 

Openbaar vervoer: 

hoofdnet 86.000 27 113.000 36 36.000 11 
complementair net 10.000 3 12.000 4 32.000 10 

94.000 30 65.000 20 122.000 39 
Fiets en overig vervoer 129.000 40 129.000 40 129.000 40 

Totaal 319.000 100 319.000 100 319.000 100 

De conclusie is, dat in het woon-werkvervoer de positie van het openbaar 
vervoer bij het stadsspoorwegstelsel het sterkst zal zijn (40% van het totaal) en 
bij het regionale spoorwegstelsel (21 %) het zwakst; de tram (30%) staat hier
tussen. Dit heeft tot gevolg, dat bij het tramstelsel en het regionale spoorweg
stelsel het gebruik van de auto in het woon-werkverkeer hoog is. 

De verhouding tussen kosten en maatschappelijke opbrengsten. 

De agglomeratie functioneert door haar verbindingen. Indien deze soepel 
lopen, dan is de tijd voor een verplaatsing relatief laag en daardoor de produk-
tiviteit van het vervoer hoog. Dit is van invloed op het gehele kostenniveau 
van de stad. Loopt het vervoer stroef, dan heeft dit het omgekeerde effect. 
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De vergelijking van de drie kostensituaties betekent derhalve de verge
lijking van drie verkeersstelsels. Getracht is met behulp van de opgestelde 
verkeers- en vervoersbalans hierin een inzicht te geven. Het bureau is zich 
bewust daarbij met veronderstellingen te hebben gewerkt, welke voor discussie 
vatbaar zijn. Met name van de toekomstige snelheden in het woon-werkverkeer 
is het moeilijk met exactheid iets te zeggen. Er is naar gestreefd om op grond 
van de kennis van de huidige situatie de onderlinge verhoudingen zo zuiver 
mogelijk te houden. De verkregen resultaten moeten daarom niet in de eerste 
plaats op hun absolute waarde worden bezien, maar hebben vooral betekenis 
voor het inzicht in de onderlinge verhouding van de drie kostensituaties, welke 
kunnen optreden. 

Er zij voorts op gewezen, dat de drie situaties zijn uitgewerkt in de veronder
stelling, dat in elke situatie de investeringen ten behoeve van de weg verschillen 
voor het openbaar vervoer, doch gelijk zijn voor voorzieningen voor het overige 
vervoer (auto en fiets). 

Om een indruk te geven van de totale verplaatsingstijd in elk van de drie 
situaties, is nagegaan, hoeveel tijd nodig zou zijn voor het vervoer van huis 
naar werk met gebruikmaking van het openbaar vervoer en de auto. De fiets 
is buiten beschouwing gelaten, omdat verondersteld is, dat in elk van de drie 
situaties het aantal personen, dat per fiets zal reizen, globaal genomen gelijk 
zal zijn (zie verkeers- en vervoersbalans). Voorts is moeilijk aan te geven, wat 
in de drie situaties de invloed van het verkeer zal zijn op de snelheid van het 
fietsen. Het lijkt waarschijnlijk, dat in het geval van het regionale spoor door 
het grotere aantal auto's het fietsen langzamer zal gaan dan in de overige ge
vallen. Hiermede is verder geen rekening gehouden. 

Voor de overige vervoermiddelen zijn de volgende snelheden aangenomen: 

Voor het rai/vervoer: 
— tram 12 tot 15 km per uur 
— stadsspoor 15 tot 20 km per uur 
— regionaal spoor 10 tot 18 km per uur 

Deze snelheden gelden van huis naar werk, dus inclusief voor- en na
transport en de wachttijden op de halte. De gemiddelde snelheden op het net 
zijn uiteraard hoger, en wel respectievelijk 22, 35 en 45 km per uur (bijlagen 16 
tot en met 21). Bij alle stelsels zijn de snelheden voor de korte afstanden — 
waarop de loop- en wachttijden relatief de grootste invloed hebben — lager 
dan voor de langere afstanden. Vandaar, dat de snelheden met een zekere 
marge zijn aangegeven. 

Ook de snelheden van het vervoer met het complementaire (bus)net en met 
de auto zijn genomen over de gehele lengte van de reis, dus inclusief de loop- en 
wachttijden. 
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De snelheden in de spitstijden zijn voor complementair openbaar vervoer en 
auto aangenomen in het geval van: 

binnen de buiten de 
ringbaan ringbaan 

tram 10 km per uur 20 km per uur 
stadsspoor.. L . . 15 km per uur 30 km per uur 
regionaal spoor 5 km per uur 20 km per uur 

Hoewel niet geheel juist, is in deze opstelling de snelheid van het vervoer per 
bus en per auto gelijk aangenomen. Het is waarschijnlijk, dat de snelheid van de 
bus lager zal zijn dan die van de auto, omdat de bussen halteren en bij het weg
rijden van de halte moeilijkheden zullen ondervinden. 

Het verschil in snelheid in de drie gevallen is hieruit te verklaren, dat, naar
mate het vervoer per auto toeneemt, bij een gegeven verkeersruimte de snelheid 
van dit vervoer daalt. Voorts zal er bij een groter gebruik van de auto in het 
woon-werkverkeer langer van en naar parkeerplaatsen moeten worden gelopen. 
Bij het stadsspoorwegstelsel is het gebruik van de auto in het woon-werkverkeer 
het laagst en is de snelheid van het vervoer per auto en per bus derhalve het 
hoogst. De invloed van het aantal auto's op de snelheid zal het hoogst zijn in de 
vooroorlogse stadsdelen (globaal genomen binnen de Ringspoorbaan); van
daar, dat er een verschil in snelheid in de stadsdelen binnen en buiten de Ring
spoorbaan is aangenomen. Ter vergelijking diene, dat in 1963 tijdens het 
spitsuur op bepaalde trajecten in de binnenstad snelheden per auto en bus 
voorkwamen van 6 tot 10 km per uur. 

Met het aangenomen gebruik van de vervoermiddelen en de snelheden van 
deze middelen was het mogelijk, een berekening te maken van de totale (per 
openbaar vervoer en auto) verplaatsingstijd in het woon-werkverkeer bij elk 
van de drie systemen van openbaar vervoer. Berekend is het aantal reizigers 
tussen huis en werk (tweemaal per dag) binnen de agglomeratie maal de reistijd 
per openbaar vervoer en per auto (de reistijden inclusief loop- en wachttijden). 
Het resultaat was als volgt: 

Verplaatsingstijd per dag tussen huis en werk 

tijd in uren 
tramstelsel 200.000 
stadsspoorwegstelsel 120.000 
regionaal spoorwegstelsel 300.000 

Bij de vele veronderstellingen, welke zijn geïntroduceerd, ligt de betekenis 
van deze cijfers, zoals reeds vermeld, vooral in de onderlinge verhouding ervan. 
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De beroepsbevolking van de agglomeratie zal de langste tijd in het verkeer 
doorbrengen, indien het regionale spoorwegstelsel zou worden gekozen en de 
kortste tijd bij het stadsspoorwegstelsel. Met andere woorden: de produktiviteit 
van het vervoer (zowel openbaar als privé) is het hoogst bij het stadsspoorweg
stelsel en het laagst bij het regionale spoorwegstelsel; het tramstelsel ligt hier
tussen. 

Het is mogelijk, deze tijd in geld uit te drukken. Een redelijke schatting 
lijkt een uur van één persoon op 3 gulden te waarderen (zie studie over rentabi-
liteitsverwachtingen van Coen- en U-tunnel)'). Wordt daarbij op jaarbasis 
(250 werkdagen) gerekend, dan zijn de tijdkosten per jaar in het woon-werk
vervoer (exclusief fietsen) bij: 

— het tramstelsel ƒ 150.000.000 
— het stadsspoorwegstelsel ƒ 90.000.000 
— het regionale spoorwegstelsel ƒ 225.000.000 

Uit deze verhoudingen blijkt, dat de keuze van het stadsspoorwegstelsel ten 
naaste bij een halvering zou kunnen betekenen van de tijdkosten van het woon
werkverkeer ten opzichte van.de beide overige stelsels. 

Een interessante vergelijking zou zijn, als ook de tijdkosten bekend zouden 
zijn van het woon-werkvervoer bij handhaving van het huidige openbare ver
voerstelsel, indien dit te zamen met auto (en fiets) de taak zou hebben, de 
toekomstige agglomeratie te bedienen. Het verschil in kosten tussen deze 
situatie en de zo juist beschreven situaties zou de opbrengst zijn van de ver
betering van het openbaar vervoer. Dan ware ook af te leiden, welk stelsel van 
openbaar vervoer de hoogste opbrengst zou geven (alleen gezien nog naar het 
woon-werkvervoer). 

Een dergelijk geval is niet berekend, maar het lijkt redelijk om ervan uit 
te gaan, dat de tijdkosten in een dergelijke situatie zouden kunnen overeen
komen met die, welke berekend zijn voor het geval van het regionale spoorweg
stelsel. In feite zal de situatie bij handhaving van het huidige stelsel ongunstiger 
zijn, omdat in het geval van het regionale spoorwegstelsel er reeds een — zij het' 
geringe — verbetering van het stedelijk openbaar vervoer is geïntroduceerd. 
De overeenkomst tussen beide situaties is, dat het openbaar vervoer voor een 
groot deel op straatniveau plaatsvindt. Ook zal het aandeel van het openbaar 
vervoer in het woon-werkvervoer bij het regionale spoorwegstelsel ongeveer 
gelijk zijn aan het aandeel, dat het huidige stelsel (25%) in dit vervoer heeft. De 
aanname, dat de tijdkosten in het woon-werkvervoer bij handhaving van het 

O Op deze wyze wordt een zuiverder beeld verkregen dan door te rekenen met de 
tarieven van het openbaar vervoer (en eventueel de belastingen op het autoverkeer). Deze 
„prijzen" staan namelijk niet in evenredige verhouding tot de bewezen diensten. 
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huidige stelsel van openbaar vervoer ten naaste bij gelijk zullen zijn — in elk 
geval niet lager — dan in het geval van het regionale spoorwegstelsel, lijkt 
daarom gerechtvaardigd. 

Als opbrengst per jaar van de verbetering van het openbaar vervoer is dan 
te noemen bij: 

— tramstelsel . . . .7 ƒ 225.000.000 — ƒ 150.000.000 = ƒ 75.000.000 
— stadsspoorwegstelsel 225.000.000 — „ 90.000.000 = „ 135.000.000 
— regionaal spoorwegstelsel „ 225.000.000 — „ 225.000.000 = „ —.— 

Hierbij zijn te voegen de wegvallende lasten van de exploitatierekening van 
het stelsel van openbaar vervoer, dat wordt vervangen. (Thans ƒ 50.000.000 
en in de toekomst door de uitbreiding van de agglomeratie op ƒ75.000.000 
te ramen). De bruto-opbrengst ten opzichte van het huidige stelsel van openbaar 
vervoer is dus respectievelijk ƒ 150.000.000, ƒ 210.000.000 en ƒ 75.000.000. 

Om de netto-opbrengsten te verkrijgen, moeten de jaarkosten van af
schrijving, rente en exploitatie bij elk van de drie stelsels worden afgetrokken. 
Deze kosten kunnen aan bijlage 29 worden ontleend.1) 

De netto-opbrengsten per jaar worden dan bij: 

— tramstelsel ƒ 150.000.000 — ƒ 180.000.000 = -r ƒ 30.000.000 
— stadsspoorwegstelsel 210.000.000 — „ 140.000.000 = „ 70.000.000 
— regionaal spoorwegstelsel „ 75.000.000 — ,, 130.000.000 = ^ „ 55.000.000 

Deze cijfers hebben dus alleen nog betrekking op het woon-werkvervoer, 
dat in de toekomst ongeveer de helft van het totale vervoer zal uitmaken. 

In het totale beeld van de investeringen, exploitatiekosten en opbrengsten 
blijkt derhalve het stadsspoorwegstelsel verreweg het gunstigst te zijn. 

In het bovenstaande zijn vele globale schattingen verwerkt, zodat voor
zichtigheid bij het trekken van conclusies geboden is. Toch geven de cijfers — 
hoewel zij alleen nog op het woon-werkvervoer betrekking hebben — voldoende 
inzicht in de onderlinge verhoudingen, met name in de mogelijkheid van een 
bevredigend resultaat in maatschappelijk-economische zin. In feite is het 
stadsspoorwegstelsel het enige stelsel, waarvan een redelijk maatschappelijk 
rendement kan worden verwacht. Het is voorts ook het enige stelsel, dat de 
mogelijkheid inhoudt van een automatisering van trein- en stationsbediening, 
hetgeen op de exploitatiekosten een gunstig effect zal hebben. 

>) Alleen de vaste en variabele kosten van het openbaar vervoer zijn in beschouwing 
genomen. In feite zouden ook de variabele (rij)kosten van de auto in de berekening moeten 
worden betrokken. Zou dit gebeurd zijn, dan zou de positie van het stadsspoorwegstelsel 
(met het geringste autoverkeer) nog gunstiger uitkomen. 
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Ten slotte moet er ook in verband met de kosten op worden gewezen, dat, 
indien het openbaar vervoer een steeds grotere rol in het woon-werkverkeer 
zal moeten vervullen, de zware belasting in de spits grote problemen zal op
werpen, zowel uit een oogpunt van materieel als van personeel. Het stadsspoor
wegstelsel biedt het voordeel, dat het plaatsaanbod kan worden vergroot (door 
koppeling van treineenheden) zonder meer rijdend personeel te vergen, dit in 
tegenstelling tot het tramstelsel en het complementaire vervoer bij het regionale 
spoorwegstelsel. Bij toenemende spitsbelasting zou het bij deze laatste stelsels 
uiteindelijk niet meer mogelijk zijn om redelijke dienstroosters voor het rijdend 
personeel op te stellen. 

Stedebouwkundige overwegingen. 

Het Amsterdamse stadspatroon, met uitzondering van de naoorlogse tuin
steden en in zekere zin ook de binnenstad, is klein van schaal en weinig gedif
ferentieerd van structuur, zowel wat betreft de stadsaanleg als de inhoud. De 
stadsaanleg is homogeen, d.w.z. heeft bijvoorbeeld een weinig gedifferentieerd 
wegenstelsel (geen „echte" verkeerswegen en weinig differentiatie in bouw
hoogte). Daarbij is het wonen en werken vrij sterk gemengd, wonen in vier 
lagen en het werken vaak in kleine bedrijven. 

Het huidige tram-busstelsel met zijn kleine maas past vrij goed bij deze 
weinig gedifferentieerde stad van „fijne" schaal. 

Vooral in de naoorlogse jaren is een snelle en grote verandering merkbaar. 
De maatschappelijke ontwikkeling wijst in dë richting van een schaalvergroting 
en verdergaande functiescheiding; dit vindt o.a. zijn weerslag in de stads
ontwikkeling. 

De schaalvergroting tekent zich o.a. af in het ontstaan van grotere stads
wijken, grotere industriewijken (beter gezegd werkgebieden), grotere gebouwen 
en gebouwencomplexen, niet alleen kantoren en fabrieken, maar ook zieken
huizen en universiteitscomplexen. Er ontstaat mede daardoor een grotere 
differentiatie in de stadsaanleg, hoogbouw tegenover laagbouw; de specifieke 
verkeersweg (stadsautoweg) tegenover buurt- en woonstraten; zakelijke con
centratiepunten tegenover uitgestrekte woongebieden; grotere concentratie van 
winkels in winkelcentra, grotere sportcomplexen. Een en ander betekent voorts 
een behoefte aan meer ruimte. De stad krijgt een aanzienlijk grotere oppervlakte 
om alle functies te kunnen onderbrengen op moderne wijze. 

In deze schaalvergroting past het tramstelsel — ook in de moderne zin — 
steeds minder. De grotere stadseenheden met haar plaatselijke grote zakelijke 
concentraties, dus ook vervoerconcentraties, vragen een vervoer van grotere 
schaal. De groter wordende stad vraagt een sneller vervoer, een vervoer met 
meer armslag voor de toekomst, zowel wat betreft de capaciteit als de af
standen. 
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Het stadsspoorwegstelsel, zoals bedoeld in deze nota, biedt deze armslag. 
Het geeft een grotere vrijheid en meer mogelijkheden voor de stadsontwikkeling 
in groter verband. De oude normen voor afstanden tussen stadsgebieden 
onderling, bijv. de maximum-afstanden van woonwijken tot het centrum, 
kunnen bij toepassing van het stadsspoorwegstelsel door nieuwe hogere nor
men worden vervangen. 

Tegenover deze grotere vrijheid van de stadsontwikkeling in breder verband, 
welke door het stadsspoorwegstelsel wordt verkregen, staan echter nadruk
kelijk de dwingende uitgangspunten voor de stadsaanleg in detail. De stads-
spoorlijn en -halte en de stadswijk moeten nauw op elkaar worden afgestemd. 
Met het oog op de gewenste loopafstanden ten opzichte van de halten is niet 
alleen een nauwlettende situering van belangrijke zakelijke bestemmingen 
nodig, maar wordt in feite de ligging van hoog- en laagbouw, van parken, 
scholen, winkels e.d. bepaald. 

Anderzijds moet bij het traceren van een stadsspoorlijn (in de bestaande 
stad) rekening worden gehouden met de ligging van belangrijke objecten en de 
mogelijkheden van vestiging en ontwikkeling van zakelijke en andere bestem
mingen. Er mag bij het traceren van een lijn niet bij voorbaat de weg van de 
minste weerstand worden gekozen. 

Ten slotte dient nogmaals te worden vermeld, dat het stadsspoorwegstelsel 
mogelijkheden biedt voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling buiten de agglo
meratie. Dit zal moeten geschieden in samenhang met het regionale vervoer 
van interlokale spoorwegverbindingen en met het regionale busvervoer. 
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VII. SAMENVATTING EN CONCLUSIES. 

De in de voorafgaande hoofdstukken beschreven studies kunnen als volgt 
worden samengevat. 

Structuurveranderingen. 

Het Amsterdamse woon-werkverkeer is radiaal gericht (bijlagen 7 en 8) en 
dit zal in de toekomst het kenmerk blijven (bijlagen 9 en 10); het massale ver
voer tussen woonwijken en binnenstad zal zelfs nog toenemen. Doordat steeds 
meer mensen op grotere afstand van de binnenstad wonen (bevolkingsgolf van 
binnen naar buiten) zal het radiale vervoer daarom in de toekomst niet alleen in 
omvang toenemen, maar ook gemiddeld over grotere afstanden plaatsvinden. 
De Commissie Verkeer en Vervoer heeft hierop gewezen en de onderzoekingen 
van het bureau bevestigen dit. 

Uit de studie van het bureau is voorts gebleken, dat behalve het radiaal 
gerichte woon-werkvervoer steeds meer vervoer ontstaat in niet-radiale richting 
(bijv. tussen west en zuid-oost). De omvang van dit vervoer zal dat van het 
radiale vervoer in de toekomst benaderen. De afstanden, waarover dit vervoer 
zal plaatsvinden, zullen veelal groot zijn. 

De kwaliteit van het openbaar vervoer. 

Bij de beschrijving van de mogelijke vervoerstelsels (hoofdstuk IV) zijn drie 
stelsels naar voren gekomen, welke in principe voor de vervoerbehoeften van 
de agglomeratie-Amsterdam in aanmerking kunnen komen, te weten: 

— het moderne tramstelsel (bijlage 11) 
— het stadsspoorwegstelsel (bijlage 12) 
— het regionale spoorwegstelsel (bijlage 13) 

Elk van deze stelsels verzorgt op verschillende wijze een vervoersgebied. 
Geen van de stelsels kan ten volle aan alle vervoerbehoeften tegemoet komen. 
Steeds is ten opzichte van het hoofdnet complementair vervoer nodig. 

Op de stelsels zijn varianten te bedenken, maar deze varianten zijn terug 
te voeren tot de beschreven hoofdgroepen. De hoofdgroepen zijn naar hun aard 
consequent uitgewerkt. 

Het tramstelsel komt vooral tegemoet aan de vervoerbehoeften op relatief 
korte afstanden. Voor het radiale vervoer tussen binnenstad en de oudere 
stadsdelen en gedeelten van Slotermeer, Slotervaart en Buitenveldert zal dit 
stelsel nog voldoen. Voor het toekomstige massale vervoer over grotere af
standen, zoals tussen de binnenstad en Geuzenveld, Osdorp, Amstelveen, 
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zuidoost en nieuw-noord, heeft de tram naar verhouding te lage reissnelheid 
om attractief te zijn. Dit betreft het radiale vervoer, maar hetzelfde geldt even
eens voor vele relaties in niet-radiale richting. 

Het tramstelsel is geschikt voor korte afstanden. De vraag naar openbaar 
vervoer is op deze afstanden echter gering, omdat de fiets een reële sterke con
current is. Op de afstanden, waar (brom)fietsen voor velen bezwaarlijk wordt 
en de vraag naar openbaar vervoer groot, staat het openbaar vervoer bij toe
passing van het tramstelsel niet sterk. 

Een nadeel van het tramstelsel is, dat door de ligging op straatniveau in de 
buitenstad de regelmaat van de dienst niet kan worden gegarandeerd. De in de 
buitenstad opgelopen onregelmatigheden zullen zich ook in de ondergrondse 
gedeelten van het net voortplanten. 

Het tramstelsel is ten slotte niet geschikt en ook niet geschikt te maken voor 
de bediening van de nabij Amsterdam gelegen voorsteden. 

Het stadsspoorwegstelsel komt met name tegemoet aan de vervoerbehoeften 
op de langere afstanden. In het in de toekomst omvangrijke radiale vervoer 
tussen binnenstad en buitenste stadsdelen wordt door het stadsspoorweg
stelsel goed voorzien. Ook het niet-radiale vervoer over langere afstanden is 
met dit stelsel gebaat. Alleen in een beperkt aantal korte afstanden voorziet 
dit stelsel minder goed. 

De sterke zijde van het stadsspoorwegstelsel is, dat het een snel vervoer 
geeft in die relaties, waar de grootste vraag naar vervoer is te verwachten. 

De regelmaat en frequentie van de dienst zullen daarbij wervende factoren 
zijn. Het is vooral om deze reden, dat het overstappen bij het stadsspoorweg
stelsel niet als hinderlijk zal worden gevoeld. Dit is vooral van betekenis voor 
het niet-radiale vervoer. 

Het stadsspoorwegstelsel leent zich in beginsel goed voor het maken van 
verbindingen met de voorsteden. 

Het regionale spoorwegstelsel is primair ingericht voor de (toenemende 
stroom) reizigers tussen Amsterdam en het gewest om de stad; het geeft een 
goede bediening op de lange afstanden. Hiervan kan mede profiteren het ver
voer binnen de agglomeratie over grote afstanden. 

Voor het overgrote deel van de reizigers binnen de agglomeratie geeft het 
stelsel evenwel geen werkelijke verbetering van de huidige situatie. De kwaliteit 
van het openbaar vervoer binnen de agglomeratie wordt bij toepassing van dit 
stelsel maar zeer ten dele opgevoerd. 

Een hoog percentage van de reizigers is aangewezen op het complementaire 
(bus) net, dat, hoe dan ook, geen verbetering geeft ten opzichte van het huidige 
vervoer, waardoor het aandeel van het openbaar vervoer in het totale vervoer 
laag zal blijven en de reizigers, die er gebruik van (moeten) maken, een slechte 
service krijgen. 
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Het aandeel van het openbaar vervoer in het totale woon-werkvervoer. 

De kwaliteit van het openbaar vervoer komt tot uitdrukking enerzijds in de 
omvang van het openbaar vervoer en anderzijds in de omvang van het privé 
vervoer. 

Uit de ramingen, welke voor het woon-werkvervoer zijn opgesteld, komt 
naar voren, dat de positie van het openbaar vervoer het sterkst zou zijn bij het 
stadsspoorwegstelsel. In dit geval zou 40% van het aantal reizigers in het woon-
werkvervoer binnen de agglomeratie van het openbaar vervoer gebruik maken. 
Bij toepassing van het regionale spoorwegstelsel ook voor het stedelijke vervoer 
zou de positie van het openbaar vervoer het zwakst zijn (21 % van het totaal); 
het tramstelsel (30%) zou hiertussen staan. 

De mogelijkheid van een maatschappelijk rendement. 

Verbetering van het openbaar vervoer betekent, dat de verbindingen van de 
agglomeratie beter zullen functioneren. De kosten van het gehele vervoer (zowel 
openbaar als privé) worden hierdoor verlaagd. Elk van de drie vervoerstelsels 
beïnvloedt deze kosten op een andere wijze. Het vervoerstelsel, dat, mede gezien 
zijn kosten van aanleg en exploitatie, het gunstigste effect heeft op de ver
plaatsingskosten, biedt de optimale oplossing. 

Er is een benadering opgesteld van de verplaatsingstijd in het totale woon-
werkvervoer (met uitzondering van dat té voet en per fiets). Hieruit is af te 
leiden, dat de beroepsbevolking van de agglomeratie de langste tijd in het ver
keer zal doorbrengen, indien het regionale spoorwegstelsel ook voor het stede
lijke vervoer zou worden gekozen, en de kortste tijd bij het stadsspoorwegstelsel; 
de tram ligt hiertussen. De produktiviteit van het vervoer (zowel openbaar als 
privé) is derhalve het hoogst bij het stadsspoorwegstelsel. In geld uitgedrukt 
zou de keuze van het stadsspoorwegstelsel, vergeleken met de twee andere 
stelsels, ten naaste bij een halvering kunnen betekenen van de tijdkosten van 
het woon-werkvervoer. Worden ook de jaarkosten van aanleg en exploitatie 
in de beschouwing betrokken, dan is het stadsspoorwegstelsel het enige stelsel, 
waarvan een redelijk maatschappelijk rendement kan worden verwacht. 

Stedebouwkundige overwegingen. 

Uit structureel-stedebouwkundig oogpunt bezien, biedt het stadsspoorweg-
stelsel ten opzichte van de overige stelsels de meest gunstige perspectieven bij 
de verdere ontwikkeling van de stad, zowel ten aanzien van de stadsuitbreiding 
als de stadsvernieuwing. Het past het beste bij de toekomstige schaal van de 
stad. 

Zowel bij de verdere uitbreiding als bij de vernieuwing van de stad kan dit 
stelsel een duidelijk uitgangspunt zijn bij de vormgeving in groot verband en de 
situering van belangrijke gebouwen en bestemmingen. 
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Conclusies. 

Uit de voorgaande vergelijkende studie van drie vervoersystemen komt het 
bureau tot dè conclusie, dat een stadsspoorwegstelsel het meest in aanmerking 
komt om te worden toegepast in de Amsterdamse situatie en dat dit stelsel: 

— de best mogelijke voorziening is ten behoeve van .die relaties, waarin de 
grootste vervoersbehoefte wordt verwacht; 

— daardoor het hoogste aandeel in het totale woon-werkvervoer zal bereiken; 

— een naar verhouding bescheiden complementair vervoer zal vergen; 

— indien nodig eveneens kan dienen voor vervoer van en naar buiten de 
agglomeratie; 

— een grote capaciteit en „volmaakte" regelmaat zal hebben; 

— met naar verhouding lage kosten kan worden geëxploiteerd en in maat
schappelijke zin de mogelijkheid van een rendement inhoudt; 

— uit stedebouwkundig oogpunt gezien de gunstigste perspectieven biedt voor 
de verdere ontwikkeling van de stad. 

Het bureau bevestigt hiermede derhalve de conclusie van de Commissie 
Verkeer en Vervoer en meent, dat het stadsspoorwegstelsel moet worden aan
bevolen voor toepassing in Amsterdam. 

Het bureau meent, dat de voordelen van dit stelsel zó evident zijn, dat de 
verdere uitwerking op basis van de keuze van dit stelsel ter hand kan worden 
genomen. 

In de volgende nota zullen enkele facetten, samenhangende met de uit
werking van dit stelsel, zoals de tracering van het net en de keuze van de eerst 
aan te leggen lijn, worden behandeld. 
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